Informação-Prova Final de Ciclo
(Despacho normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro)

Ano letivo de 2018-2019
Disciplina: Português Língua Não Materna
Ano/s de escolaridade: 9.ºAno
Tipo de Prova/códigos: Prova Oral: 93 (A2) (Ponderação 50%)
94 (B1) (Ponderação 50%)

1. Objeto de avaliação
As provas orais têm por referência o Programa de Português Língua Não Materna em vigor, bem
como o nível A2 e B1 do QECR (Quadro Europeu Comum de Referência) para as Línguas.
As provas permitem avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do
Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova oral de duração limitada.
As provas avaliam a aprendizagem nos domínios da Leitura/Compreensão da Leitura e Produção
Oral, sendo objeto de avaliação:
- a compreensão do texto lido;
- a adequação do discurso à situação comunicativa;
- a articulação das ideias;
- o discurso adequado ao nível A2 ou B1 (de acordo com a prova) do QECR;
- o registo de língua adequado ao tema e à situação comunicativa.

2. Características e estrutura da prova
As provas apresentam dois grupos de itens.
No grupo I avalia‐se a aprendizagem nos domínios da Leitura e Compreensão da Leitura
através de itens de resposta curta ou restrita.
No grupo II avalia‐se a aprendizagem no domínio da Produção Oral através de questionário
orientado.
A estrutura das provas sintetiza‐se no seguinte quadro:

Partes

I

Domínios/Objetivos
Leitura:
 Lê com fluência
respeitando a articulação e a
fonética
 Respeita a pontuação e lê
com expressividade.
Compreensão da Leitura:
 Compreende o conteúdo
do texto;
 Compreende o enunciado
das questões;
 Produz enunciados orais
corretos;
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Tipologia de itens

Número
de Itens

Leitura de um excerto em
voz alta

Cotação
(em pontos)
10%

10%

Interpretação do texto/
Questionário de resposta
fechada

5

50%
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Produção oral:



II




Compreende o tema
central proposto;
Emite opinião sobre
o temaproposto;
Tem dicção clara e
correta.
Utiliza corretamente
o vocabulário
especifico;
Utiliza estruturas
morfossintáticas
corretas.

5%
5%

Questionário orientado

1

5%
5%

10%

3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Leitura ‐ 20 pontos:
Clareza e fluência – 10%
Respeito pela pontuação e expressividade – 10%
Questionário/Compreensão de texto – 50 pontos:
Aspetos de conteúdo – 60%
Aspetos de correção linguística – 40%
 dicção clara‐ 10%
 discurso coerente – 10%
 registo de língua adequado – 5%
 riqueza vocabular – 10%
 correção morfossintática ‐ 5%
Produção Oral – 30%
A classificação é atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações presentes nas grelhas
criadas para o efeito.
Os examinadores‐classificadores observam os alunos e classificam a sua prestação analiticamente.
4. Material
O material será fornecido pelo júri das provas.
5. Duração
As provas orais têm a duração de 15 minutos.

Informação-Prova Final de Cicloa-Oral Código 93/94

Página 2 de 2

